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 یکی که زیر کهکشان قرص گون می درخشد، کمک حال 
اخترفیزیک دان ها شـده اند تـا فیزیک دان ها بفهمند 
جهـان سـریع تر از آن چیزی که فکـرش را می کردیم، 

گسترش می یابد.
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وقتـی نه سـالم بـود تصمیم گرفتم اخترفیزیک دان شـوم. آن شـب را خوب 
یادم است. آسمان پر از ستاره بود، دب اکبر، دب اصغر، سیاره های مشتری 
و زحل. شهاب سـنگی توی افق مثل برق می رفت، دیدم که هاله ای شـبیه ابر 
توی آسـمان حرکت می کند. اما ابر و هاله کجا بود. داشـتم به کهکشـان راه 
شـیری نـگاه می کردم، همین محله ی کیهانی خودمـان، قلمرویی در فضا که 
صدمیلیارد سـتاره تویش چپانده شـده. حول وحوش یک سـاعت، با حیرت 

این همه جنب و جوش را تماشا کردم.
بعدش چراغ ها دوباره روشـن شـدند و به خودم آمدم و دیدم نشسـته ام 

توی افالک نمای موزه ی تاریخ طبیعی آمریکا.
چیزی که دیده بودم نمایش ستاره ای بود، اما دانستن این قضیه اصالًوابدًا 
چیزی از تأثیرش کم نکرد. آن شـب، تکلیفم با خودم روشـن شـد که وقتی 

بزرگ شدم می خواهم چه کاره شوم. می خواستم اخترفیزیک دان شوم.
البته آن موقع اسمش را هم نمی توانستم درست وحسابی تلفظ کنم. اما در 
واقع کمابیش مفهوم ساده ای دارد. اخترفیزیک علم بررسی سیاره ها، ستاره ها 
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و بقیه ی اجسام کیهانی ا ست و اینکه چطور رفتار می کنند و بر یکدیگر تأثیر 
می گذارند.

اخترفیزیک دان هـا سـیاه چاله ها را بررسـی می کننـد؛ همـان هیوالهـای 
عجیب غریبـی کـه هرچـه نـور و مـاده دم دستشـان باشـد، می بلعنـد. مـا 
اخترفیزیک دان ها آسمان را به دنبال ردی از ابرنواخترها1 می پاییم؛ انفجارهای 

پرنور ستاره های در حال مرگ.
مـا جماعـت غیرعادی و کنجکاوی هسـتیم. بـرای اخترفیزیک دان ها یک 
سـال یعنی مدتی که سـفر سالیانه ی سیاره ی ما دور خورشید تمام می شود. 
اگـر یـک وقت گذرتان به جشـن تولـد اخترفیزیک دان ها افتـاد، اصالً تعجب 

نکنید اگر شنیدید همه دارند می خوانند:
چرخیدن دور خورشیدت مبارک...

علم همیشه آویزه ی گوش ماست. محض خنده، این اواخر دوست بازیگرم 
قصه ی شب  به خیر ماه را برایم خواند، یکی از این قصه های معروف که شب ها 
بـرای بچه ها می خوانند. الزم نیسـت دانشـمندها بیایند و ثابـت کنند که گاوها 
راستی راسـتی نمی تواننـد بپرنـد روی مـاه؛ کاری که گاو توی کتـاب کرد؛ اما از 
اخترفیزیک دان ها برمی آید که بفهمند گاو ما باید چه کار کند تا این کار نشدنی 
را شـدنی کند. اگر گاو ما با سـرعتی حول وحوش چهل هزار کیلومتر بر سـاعت 
بپرد سمت جایی که ماه سه روز دیگر آنجا خواهد بود، شاید کورسوی امیدی 

داشته باشد.
نه سـاله که بودم چیز خاصی درباره ی اخترفیزیک دان ها نمی دانستم. فقط 
می خواستم سر دربیاورم که موقع آن نمایش افالک نما چه چیزی دیده بودم؛ 
اینکه کیهان واقعی، کل جهان هستی، راستی راستی آن قدر محشر است یا نه. 
اول کار، بررسی آسمان را از پشت بام آپارتمانمان شروع کردم؛ یواشکی با یکی 
از دوستانم و دوربین دوچشمی اش می رفتیم آن باال. مدتی گذشت و زدم توی 
کار نگهـداری از حیوانـات خانگی تا بتوانم برای خودم تلسـکوپ بخرم. جانم 
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برایت بگوید که همه رقم حیوانی بود؛ بزرگ و کوچک، شرور و مهربان، حیوان 
با کت بارانی، حیوان با کفش و کاله. همه شان را به گردش می بردم تا چشمم 

به جمال ستاره ها روشن شود.
سال به سال که می گذشت، تلسکوپ هایم بزرگ و بزرگ تر می شد. کارم از 
پشت بام توی نیویورک به کوهستان های آمریکای جنوبی کشید. هرجا که رفتم، 
لب مطلبی که هیچ وقت تغییر نکرد، آرزوی من برای سر درآوردن از کیهان بود و 

البته تقسیم کردن شوروشوق خودم با هر چندتا آدمی که می شد.
شما هم جزء همین آدم هایید.

انتظـار نـدارم هرکسـی کـه الی این کتـاب را بـاز می کند، بالفاصلـه بخواهد 
اخترفیزیک دان شود، اما شاید جرقه ای باشد که آتش کنجکاوی را در دل شما 
روشن کند. اگر تا حاال پیش آمده که به آسمان شب نگاه کنید و حیران بمانید 
که معنی همه ی این ها چیسـت؟ چرخ فلک چطور می چرخد؟ جایگاه من در 
جهان هستی کجاست؟ دعوتتان می کنم از خواندن دست نکشید و ادامه دهید. 
اخترفیزیک: کتابی جمع وجور برای بچه های عجول شناختی ابتدایی از ایده ها و 
اکتشاف های بزرگی در اختیارتان می گذارد که یاریگر دانشمندان برای اندیشیدن 
درباره ی جهان هسـتی اسـت. اگر توفیق یافته باشـم، سـر میز شام می توانید 
حسابی هوش از سر پدر و مادرتان بپرانید، معلم هایتان را تحت تأثیر قرار بدهید و 
شب هایی که ابری توی آسمان نیست، با دانش و حیرت عمیق تری به ستاره ها 

خیره شوید.
پس بیایید شـروع کنیم. می شـود با دوتا از بزرگ ترین رازهای سـربه مهر 
شروع کرد؛ ماده ی تاریک و انرژی تاریک. اما قبلش باید از مدخلی بگذریم 

که از نظر من بزرگ ترین داستانی ا ست که بوده و هست و خواهد بود.
داستان زندگی!



در قرن گذشته، منجمان در این کهکشان مارپیچی هشت تا ستاره ی منفجرشده پیدا کردند، به همین 

گذاشتند. دلیل هم اسمش را کهکشان آتش بازی





جلوه ای صاف از آسـمان شب، چشم و 

ذهن شـما را به شگفتی های ستاره ها، 

غبار میان سـتاره ای و راه شـیری شلوغ 

خودمان باز می کند.



۱۵

در ابتدا، حول وحوش چهارده  میلیارد سال پیش، کل جهان از نقطه ای که ته این 
جمله می آید هم کوچک تر بود. چقدر کوچک تر؟ فرض کنید آن نقطه پیتزا باشد. 
حاال این پیتزا را به یک  تریلیون تکه تقسیم کنید. همه چیز، از ذراتی که جسم 
شما را ساخته اند گرفته تا درخت ها و ساختمان هایی که بیرون پنجره می بینید و 
جوراب دوسـتتان و گل های اطلسی و مدرسه تان و کوه های سربه فلک کشیده و 
اقیانوس های عمیق سیاره مان و منظومه ی شمسی و کهکشان های دوردست... 
کل فضا و انرژی و ماده ی توی کیهان، همه شان چپانده شده بودند توی آن نقطه.

حسابی هم داغ بود.
محیطش خیلی داغ بود و با آن همه چیزی که توی نقطه ی به آن کوچکی روی 

هم جمع شده بود، جهان یک چاره بیشتر نداشت.
گسترش یابد.
تند و سریع.

امروزه، به این اتفاق بیگ بنگ می گوییم. در کسر کوچکی از ثانیه (بخواهم 
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دقیـق بگویـم، یک ده  میلیون تریلیـون تریلیون تریلیونم ثانیه( جهان رشـد 
سرسام آوری کرد.

دربـاره ی ایـن اولین لحظـه از زندگی کیهانمان چقدر می دانیم؟ متأسـفانه 
خیلی کم. در حال حاضر، دستگیرمان شده که چهار نیروی بنیادی همه چیز را 
قبضه کرده اند؛ از مدار سیاره ها گرفته تا ذرات کوچکی که جسم ما را ساخته اند. 

اما آن یک لحظه که گذشت، همه ی این نیروها یکپارچه و یکی شدند.
جهان همان طور که گسترش می یافت، خنک می شد.

یکی از این نیروها ته خط این نوسان زمانی، که دانشمندها آن را به دوران 
پلنـک می شناسـند و به احترام فیزیـک دان آلمانی، مکس پلنـک، نام گذاری 
شده، لولید و خودش را از دست بقیه خالص کرد. این نیرو که اسمش جاذبه 
اسـت، سـتاره ها و سـیاره هایی را کنار هم نگه می دارد که کهکشان ها را تشکیل 
داده اند؛ زمین را در مدار دور خورشید نگه می دارد و نمی گذارد بچه های ده ساله 
توی بازی بسکتبال دانک2 بزنند. البته کارهای مهم دیگری هم انجام می دهد. 
برای اینکه با مثالی ساده کشش پیوسته و ثابت جاذبه برایتان روشن شود، این 
کتاب را ببندید و آن را چند سانتی متر باالی نزدیک ترین میزی که می بینید، نگه 

دارید و بعد رها کنید. جاذبه حی وحاضر در خدمت شماست.
)اگـر دسـت بـر قضا کتابتـان نیفتاد، لطفًا در اسـرع وقت بـه نزدیک ترین 

اخترفیزیک دان مراجعه کنید و اعالم وضعیت بحرانی کیهانی کنید.(
البته در اولین لحظه های جهان اولیه، خبری از سیاره یا کتاب یا بازیکن های 
ده سـاله ی بسـکتبال نبود که جاذبه بخواهد یقه شـان را بگیرد. هنر جاذبه فقط 
وقتی حرف اشـیای بزرگ می شـود، به چشم می آید و در جهان اولیه همه چیز 

هنوز بی نهایت کوچک بود.
اما این تازه شروع ماجرا بود.
کیهان به رشدش ادامه داد.

بعـدش، سـه تا نیـروی اصلـی دیگـر طبیعت هـم از یکدیگر جدا شـدند.* 
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وظیفه ی اصلی این نیروها اداره ی ذرات کوچک یا تکه های بزرگ ماده بود که 
کیهان را پر می کردند.

می شود روی مریخ دانک زد؟
بياييد فرض کنيم که راستی راستی پايتان به مريخ برسد، که البته اصالً کار آسانی 
نيست، و تازه لباس فضانوردی تان هم آن قدر آزادی حرکت به شما بدهد که بتوانيد 
بپريد. قدرت جاذبه روی سياره ها يا قمرها با جرمشان نسبت دارد. از آنجايی هم 
که مريخ سبک تر از زمين است، جاذبه اش هم کمی بيشتر از ثلث جاذبه ی زمين 
قدرت دارد. پس دور از ذهن نيست که بتوانيد به حد الزم بپريد. اما اميدوارم 
اگر روزی دری به تخته خورد و پايتان به مريخ باز شد، يلّلی تلّلی نکنيد و بسکتبال 
بـازی نکنيد. آنجا کلی چيزهای جذاب تر بـرای ديدن و انجام دادن وجود دارد.

وقتی چهار نیروی بنیادی همگی از هم جدا شدند، مایحتاجی که برای ساختن 
جهان الزم بود، فراهم شد.

یک تریلیونم ثانیه از شروع گذشته است.

جهان هنوز بی نهایت کوچک و داغ اسـت و ذرات هم کم کم جمعشـان جمع 
می شود. در این مقطع، ذرات کالً دو نوع هستند، کوارک، که با مارک هم قافیه 
اسـت، و لپتون. کوارک ها جانورهای عجیبی اند. هیچ وقت کوارکی را تک وتنها 
گیر نمی آورید؛ همیشـه ی خدا آویـزان چند نفر دیگرند. مطمئنم حداقل یک 
دوست یا هم کالسی دارید که رفتارش با کوارک مو نزند. کوارک ها شبیه همان 
بچه هایی اند که اصالًوابدًا راضی نمی شـوند هیچ کاری را تنهایی انجام بدهند؛ 

حتی تنها به دست شویی بروند.
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نیرویی که دو یا چند کوارک را نزدیک یکدیگر نگه می دارد، با دور شدن آن ها 
از یکدیگر قوی و قوی تر می شود، آدم می ماند نکند با کشی مینیاتوری و نامرئی 
به هم وصل شده باشند. به قدر کافی که از هم دورشان کنید، کش جر می خورد 
و انرژی ذخیره شده، در هر دو سمت کش کوارک هایی نو می سازد، حاال هر ذره ی 
جداشده رفیق شفیق جدیدی پیدا کرده. تصور کنید برای آن بچه های جدانشدنی 
توی مدرسـه تان هم همین اتفاق بیفتد و ور دل همه شـان یک قل جدید سبز 

شود. معلم هایتان بی بروبرگرد خشکشان می زند.

اسم های فراوان ماده
بهم هشدار دادند که عاقالنه نيست کلی اسم و اصطالح برای خواننده های نوجوان 
رو کنی. پس من هم جلوی وسوسـه ی اينکه انواع مختلف کوارک ها در جهان را 
يکی يکی نام ببرم، مقاومت کردم؛ کوارک های باال، پايين، عجيب غريب، دلربا. اما 
سـر کوارک ها و لپتون ها کوتاه نمی آيم، چون معتقدم بايد آن ها را بشناسـيد. کل 
جهان مرئی از آن ها ساخته شده؛ از جمله خود شما. تازه هيچ بچه ای را نديده ام 
که يک ذره هم با از بر کردن اسـم های پيچيده ی دايناسـورهای مختلف مشکلی 
داشـته باشـد. البته خب بعضی از دايناسورها درنده و وحشتناک هستند و حيف 
است اسمشان يادمان نماند. اما از طرفی، اينجا پای چيزهايی وسط است که کل 
جهان هسـتی را سـاخته اند! ذرات هم کم معرکه نيسـتند، حاال درست است که 
خيلی کمتر درنده خو هستند، ولی اگر آن ها نبودند، اصالً از همان اول هم خبری 

از دايناسورها نبود.

از طـرف دیگـر، لپتون هـا گوشـه گیرند. نیرویی که کوارک هـا را به طرف هم 
می کشد، تأثیری روی لپتون ها ندارد؛ به خاطر همین هم اهل دورهمی گرفتن 

نیستند. معروف ترین لپتون هم الکترون است.
همه ی این ذرات به کنار، انرژی هم توی کیهان موج می زد؛ این انرژی توی 
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بسـته ها و دسـته های موج شکل کوچکی از انرژی نور وجود دارند که اسمشان 
فوتون است. از اینجا به بعد دیگر داستان کمی عجیب می شود.

جهـان آن قـدر داغ بـود کـه ایـن فوتون هـا پی درپـی تبدیل به جفـت ذرات 
ـ پادماده می شدند. بیچاره این جفت ها هم، به همدیگر می خوردند و دوباره  ماده 
تبدیل به فوتون می شدند. اما به علل اسرارآمیزی، یک در میلیارد این دگرگونی ها 
حاصلش فقط ذره ی ماده بود، یعنی خبری از رفیق شفیقش، پادماده، نبود. اگر 
این بازمانده های تنهامانده نبودند، در کل جهان هستی خبری از ماده نبود. پس 

خدا خیرشان بدهد. چون همه ی ما از ماده ساخته شده ایم.
فعالً که هم وجود داریم، هم می دانیم که با گذشت زمان، کیهان به گسترش 
یافتن و خنک شـدن ادامه داده. وقتی ابعاد کیهان از منظومه ی شمسـی ما 
بزرگ تر شد، دما تند و سریع کم شد. البته جهان هنوز هم فوق العاده داغ بود، 

اما دما از یک  تریلیون درجه ی کلوین پایین تر آمده بود.

پادماده
تمام ذرات اصلی در جهان، از جمله کوارک و لپتون که تازه معرف حضورمان شدند، 
قل پادماده دارند که همه جوره متضاد آن هاست. همين الکترون را در نظر بگيريد؛ 
معروف ترين عضو خاندان ذرات لپتون. بار الکترون منفی است، اما پادماده اش، 
بـار پوزيتـرون، برعکس الکترون مثبت اسـت. البته ما زياد چشـممان به جمال 
پادماده ها روشن نمی شود، چون همين که ذره ی پادماده ساخته می شود، بالفاصله

دنبال قل ماده ی خودش می رود و از من داشـته باشـيد که اين مالقات ها اصالً 
بـه جاهای خوبی ختم نمی شـوند. دوقلوها همديگـر را نابود می کنند و تبديل به 
انفجاری از انرژی می شـوند. (به ماجرای داستان آقای تامپکينز، نوشته ی جورج 
گاموی فيزيک دان، در فصل ۳ مراجعه کنيد.) امروزه، دانشمندان ذرات پادماده
را با آزمايش های غول آسای به هم کوبيدن اتم ها می سازند. ما با دنبال کردن
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برخوردهای پرانرژی در فضا، آن ها را مشـاهده می کنيم. اما راستش را بخواهيد 
احتماالً راحت ترين راه پيدا کردن پادماده، سـر زدن به داستان های علمی تخيلی 
ا ست. سوخت موتور سفينه ی معروف انترپرايز در سريال ها و فيلم های پيشتازان 

فضا ، پادماده بود؛ در کميک ها هم تا دلتان بخواهد پادماده هست.

دما را چطوری می سنجیم؟
شايد همين  االنش هم بلد باشيد، اما برای توصيف دمای سيستم ها چندين راه مختلف 
وجود دارد. توی آمريکا، واحد دما فارنهايت است. در اروپا و بيشتر جاهای ديگر دنيا، 
واحد دما سلسيوس است. اخترفيزيک دان ها از کلوين استفاده می کنند، واحدی که در 
آن صفر بی بروبرگرد صفر است. سردتر از آن پيدا نمی شود. پس يک  تريليون درجه ی 
کلوين حسـابی داغ تر از يک تريليون درجه ی فارنهايت يا سلسـيوس است. شخصاً 
مشکلی با بقيه ی واحدها ندارم. توی زندگی روزمره ام، همان فارنهايت برای من بس 

است. اما وقتی فکرم می رود سمت جهان هستی، کلوين حرف اول و آخر را می زند.

یک میلیونم ثانیه از ابتدا گذشته است.

جهان هستی از قسمتی ریزه میزه از نقطه ی ته این جمله تا ابعاد منظومه ی 
شمسی ما رشد کرده. یعنی از این سمت تا آن سمتش می شود حدود سیصد 

میلیارد کیلومتر، یا بیشتر از صدوهشتاد میلیارد مایل.
یک  تریلیون درجه ی کلوین خیلی خیلی داغ تر از سـطح خورشـید اسـت. 
امـا نسـبت به آن اولین لحظـه ی بعد از بیگ بنگ، خنک به حسـاب می آید. 
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این جهان ولرم دیگر آن قدر داغ یا شـلوغ نیسـت که کوارک درست کند، پس 
رفیق رفقا دور هم جمع می شوند و ذرات بزرگ تر می سازند. این ترکیب شدن 
و  کوارک ها خیلی زود به ظهور شـکل های نام آشـناتری از ماده مثل پروتون ها

نوترون ها ختم می شود.

دستور ساده ای برای تهیه ی ماده در جهان
۱. با کوارک و لپتون شروع کنيد.

۲. کوارک ها را به هم اضافه کنيد تا پروتون و نوترون شکل بگيرد.
۳. پروتـون، نوتـرون و الکترون (نوعی از لپتون که بار منفی دارد) را باهم ترکيب 

کنيد تا اولين اتم را بسازيد.
۴. اين اتم ها را باهم ترکيب کنيد تا مولکول بسازيد.

۵. مولکول ها را در شکل ها و ترکيب های مختلف دور هم جمع کنيد تا سياره ها، 
اطلسی ها و انسان ها را بسازيد.

تا این لحظه، یک ثانیه از ابتدا گذشته است.
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پهنـای جهـان چنـد سـال نوری رشـد کرده، حـدودًا قـدر فاصله ی خورشـید تا 
نزدیک ترین ستاره های دور و برش. دما تا یک  میلیارد درجه کاهش یافته. هنوز 
هم حسـابی داغ اسـت؛ آن قدر داغ که الکترون های کوچک و ذرات ضدشـان، 
پوزیترون ها، درسـت شـوند. این دو ذره ی متضاد یک دفعه سـر از عالم وجود 
درمی آورند و همدیگر را نابود و راهی عالم عدم می کنند. اما همان داستان ذرات 

برای الکترون ها هم پیش می آید: یکی در میلیارد قسر درمی روند.
بقیه همدیگر را نابود می کنند.

دمای کیهان از صد میلیون درجه هم پایین تر می آید، اما هنوز هم از سطح 
خورشید داغ تر است.

ذرات بزرگ تـر بـه هم جـوش می خورند. مـواد اصلی اتم هایـی که دنیای 
مرئـی امـروزه ی ما را می سـازند، از سـتاره ها و سـیاره ها بگیر تـا درخت ها یا 
سـاختمان هایی کـه بیـرون پنجـره می بینیـد، جـوراب رفیقتان، سـبیل بنده، 
باالخـره دارد جمعشـان جمـع می شـود. پروتون ها به پروتون هـا و نوترون ها 
جوش می خورند و مرکز اتم را که اسمش هسته ی اتم است، شکل می دهند.

چهار نیروی بنیادی

اين هم از چهارتا نيروی بنيادی اصلی که جهان ما را قبضه کرده اند:

۱. جاذبه، که معرف حضورتان است.

۲. نيروی قدرتمندی که ذرات را در مرکز اتم ها کنار هم نگه می دارد.

۳. نيروی ضعيفی که باعث می شود اتم ها بشکنند و انرژی آزاد کنند. البته در واقع 
ضعيف نيست. راستش را بخواهيد، خيلی از جاذبه قوی تر است. اما به اندازه ی 

نيروی قدرتمندی که تازه ذکر خيرش بود، قوی نيست.




